
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  فارسی

 راز زندگی     :  دهمچهاردرس  هایو دانستنی سؤاالت

 اکمل کنید...

 .های داخل پرانتز، جاهای خالی را کامل کنیدبا استفاده از معنی کلمه -1

 رید.خوناگون میگهای باسبار از شهر، پارچه و لیک مرد .......................... )پارچه فروش( بود که هر چند وقت یکالف( 

 شروع کرد به دنبال خرگوش ......................... )دویدن(.ب( 

 برد.های( اطراف میخرید و به .................................... )آبادیهای گوناگون میپ( لباس

 های زیر را کامل کنید.با استفاده از حروف داخل پرانتز، کلمه -2

 ز( –گـ...ار )ذ پاست( س        ض( –نامه )ز پ( مر...بان   ص(      –ب( انـ....ـاف )س         ذ( –معـ...ـرت )ز الف( 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √                                                                .ی سعدی شیرازی استسروده« راز زندگی»شعر  -3

 ⃝ ×       ⃝ √                                      یک غلط امالیی وجود دارد.« سبز راز گفتنبا زبان »در مصراع  -4

 ⃝ ×       ⃝ √                                                                   . است« بهتر»ی ی کلمهکوتاه شده« به»ی کلمه -5

 ⃝ ×       ⃝ √                                                                 . است« مطمئن»ی جمع کلمه« اطمینان»ی کلمه -6
 

 پاسخ دهید...

 خانواده بنویسید.های زیر، دو همبرای هر کدام از کلمه -7

 ←نوع                             ←ضامن                         ←والیت 

 مشخص کنید.ی تشبیهی زیر را اجزای جمله -8

                              «زندگی مانند رود است.»

 تصّور کنید و از زبان او یک بند بنویسید.« ی مدادرنگیآخرین مداد جعبه»خودتان را به جای  -9

 های زیر را به صورت ساده و روان بنویسید.معنی جمله -10

 گل یکی دو پیرهن / بیشتر ز غنچه پاره کرده است. الف(

 غنچه با دل گرفته گفت / زندگی لب ز خنده بستن است.ب( 

 پ( نان خود خوردن و نشستن بِه، که کمر زرّین بستن و به خدمت ایستادن.

 خانواده را کنار هم بنویسید.های همواژه -11

 تأسّف، تصرّف، ذلیل، اشتقاق، نازلمشقّت، مذلّت، متأسّف، معذرت، منزل، صرف، عُذر، 

 خانواده بنویسید.دو هم« راضی»ی برای واژه -12
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 های زیر را بنویسید.متضاد )مخالف( واژه -13             

 خنده:             درست:               درون:                 بیشتر:              مهربان:                قدیم:

 بنویسید.معنای کنایی هر جمله را  -14

 ای درون خود نشستن:با دل گرفته سخن گفتن:                                        ب( گوشهالف( 

 ستادن:تر پاره کردن:                               ت( کمر زرّین بستن و به خدمت ایپ( یکی دو پیرهن بیش

 ث( به از دست بر سینه پیش امیر:

 سید.قافیه شوند را انتخاب کنید و بنویتوانند با هم، همهایی که میآن از بین واژگان زیر، -15

  پیدا -فریاد  –خمیر  –سپید  –آباد  –شتا  –امیر 

 ؟نسبت داده است« دل گرفته را به غنچه و خنده را به گل»با توجّه به درس، چرا شاعر  -16

 ی )راز( از نظر امالیی اهمّیّت دارد؟چرا کلمه -17

 های ادبی هر قسمت را مشخّص کنید.آرایه -18

 تشبیه(     –الف( گل به خنده گفت: زندگی شکفتن است. )تشخیص 

 مبالغه( –ب( گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است. )کنایه 

 تشبیه( –پ( ای شکم خیره به نانی بساز )تشخیص 

 مبالغه( –ت( چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان )تشبیه 

 تشخیص( –ث( از بس حرف زدم، زبانم مو درآورد. )مبالغه 

 چیست؟« پیاده و سوار»پیام داستان  -19

 جمله بسازید.« باغ»ی بخشی )تشخیص( با کلمهبا استفاده از روش جان -20

 المثل است؟عبارت زیر بیانگر کدام ضرب -21

 «بدان و به او خیانت و بدی مکن.اگر کسی به تو لطف و محبّت کرد، قدر این لطف را »
 

 انتخاب کنید...

 عبارت زیر، چند جمله دارد؟ -22

 «فرورفت و با خود گفت... مرد بزّاز وقتی دویدن اسب را دید، به فکر»

 ک جملهی (4                      دو جمله( 3                  چهار جمله( 2                    سه جمله( 1

 ؟ی زیر، چند فعل وجود داردنوشتهدر  -23

 «رفتم.یه بیابان و مزدم بمی وگرفتم ی بار بزّاز را میتواند به او برسد، خوب بود بستهخوبی دارم که هیچ سواری هم نمی اسبی به این»

 علفهفت  (4                    شش فعل( 3                    چهار فعل( 2                     پنج فعل( 1

 ؟، از ویژگی کدام نوع نوشته است«نظر کردن از جزئیاتصرف» -24

 حالنوشتن شرح (4          نامهنوشتن زندگی( 3               گزارش نویسی( 2              خالصه نویسی( 1
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 ؟، کنایه از چیست«ن پاره کردنیکی دو پیره» -25

 دننگران بو (4       عمر طوالنی داشتن( 3             داشتن  تجربه( 2 بودن              عصبانی( 1

 ؟است کار رفتهیک از انواع جمله بهدر عبارت زیر، کدام -26

 «ه کرده استگل به راز زندگی اشار  کنم                 اند؟          من که فکر مییک درست گفتهراستی کدام»

              خبری  –پرسشی  –عاطفی ( 2                               خبری  –امری  –پرسشی ( 1

 خبری –خبری  –پرسشی  (4                               امری  –خبری  –پرسشی ( 3

 چیست؟ «ه از دست بر سینه، پیش امیرب    به دست آهن تفته کردن خمیر         »مفهوم کلی بیت  -27

 کارهای سخت انجام دادن( 2                 از دست رنج خود استفاده کردن        ( 1

 با آهن کار کردن (4                                پیش پادشاه زندگی کردن( 3

 کند؟دام مورد را سرزنش میک، «سینه، پیش امیربه دست آهن تفته کردن خمیر            به از دست بر  »بیت  -28

               گزاری کردنخدمت( 2             آهن داغ و گداخته را با دست خمیر کردن( 1

 کارهای غیرمفید انجام دادن (4                          جاگزاری نابهچاپلوسی و خدمت( 3

 است؟ ، مفعول کدام«غنچه پاره کرده استگل یکی دو پیرهن / بیشتر ز  »در شعر  -29

 پاره (4           غنچه              ( 3                        گل  ( 2           پیرهن            ( 1

 ؟نداردوجود « جان بخشی به اشیا»ارت در کدام عب -30

          شعله، که از دست که نالی     خندید بر او ( 2        گل به خنده گفت: زندگی شکفتن است.        ( 1

 دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت (4 بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار                 ( 3

 ؟است نادرستدر کدام بیت « ثواب»ی کاربرد واژه -31

                                  ی عشق را زیارت کردثواب روزه و حج قبول آن کس برد / که خاک میکده( 1

               چینیثوابت باشد ای دارای خرمن / اگر رحمی کنی بر خوشه( 2

                                   اند / دل به رضوان و ثواب آن دهندبس کسان کایشان ز طاعت گُمرَه( 3

 ره ثواب انداز ام ز راه خطا / مرا دگر ز کرم باز کوی میکده برگشته (4

 شود؟یمدر کدام گزینه، مناظره دیده  -32

   شب ز اسرار علی آگاه است            ( 2              گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید        ( 1

 بهار آمد به خاک مرده جان داد (4                        تب داشتم، دیروز و دیشب         ( 3
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 ششم دبستان فارسی« دهمچهاردرس »نامه سؤاالت پاسخ

 

 هایپ( ده         ب( تاختن                    بزّاز     الف(     1

 ارزگاست( سپ                   نامهبانزپ( مر                اف    صب( ان         رت     ذمعالف(     2

  رستدنا  6                 درست       5            درست   نا    4        درست         نا    3

 انوع، متنّوع ←نوع                ضمانت، تضمین ←ضامن              ولی، متوّلی ←والیت    7

 ادات تشبیه: مانند/  )در جریان بودن( وجه شبه: مخفیبه: رود / مشبهمشبه: زندگی /    8

 شود.پاسخ داده میآموز، این سؤال با توجّه به دانش ادبی دانش   9

 ی بیشتری نسبت به غنچه دارد.الف( گل تجربه   10

 را از خنده ببندیم.که غمگین باشیم و لب غنچه با دل غمگین گفت: زندگی یعنی اینب(        

 .و نوکری کنی پ( اگر نان و روزی خودت را بخوری و زندگی کنی، بهتر از این است که خدمتگزار کسی باشی       

 صرّفتمشقّت و اشتقاق / مذّلت و ذلیل / متأسّف و تأسّف / معذرت و عذر / منزل و نازل / صرف و    11

 مرضیه، رضایت، مرتضی   12

 جدید ≠قدیم  نامهربان / ≠کمتر / مهربان  ≠بیرون / بیشتر  ≠، غلط / درون نادرست ≠گریه / درست  ≠خنده    13

ی ه/ ت( آماد ای ساکت و غمگین نشستن / پ( تجربه داشتن، با تجربه بودنالف( غمگین و ناراحت / ب( گوشه   14

 کاری بودن، خدمتگزاری و انجام خدمت / ث( نوکری و تعظیم کردن

 امیر و خمیر / آباد و فریاد / شتا و پیدا   15

ندیم خه ما میکنی شکل غنچه بسته است و مثل این است که دلش گرفته ولی گل، شکفته و باز است مثل زمازیرا    16

 و دهانمان باز است.

اتی که یک یا چند حرف شکل دیگر نوشته شود: )ذ، ض، ظ( معموالً کلم 3تواند به ی راز میدر واژه« ز»زیرا حرف     17

 شود، از نظر امالیی، اهمّیّت بیشتری دارند.آن به چند شکل نوشته می

 تشبیه / ث( مبالغهالف( تشخیص / ب( کنایه / پ( تشخیص / ت(    18

قل خود عاز هوش و  جهت به کسی اعتماد نکنیم وباید در زندگی مسئولیت کارها را خودمان بر عهده بگیریم و بی   19

 کمک بگیریم.

 آورد.باغ در پاییز، لباس سبز خود را از تن بیرون می   20

 جایی که نمک خوردی، نمکدان مشکن   21

  حیح است.ص« 1»ی گزینه  24           صحیح است.« 4»ی گزینه  23            صحیح است.« 1»ی گزینه  22

               حیح است.ص« 1»ی گزینه  27           صحیح است.« 4»ی گزینه  26            صحیح است.« 2»ی گزینه  25

  حیح است.ص« 4»ی گزینه  30           صحیح است.« 1»ی گزینه  29            صحیح است.« 3»ی گزینه  28

 صحیح است.« 1»ی گزینه  32            صحیح است.« 4»ی گزینه  31
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